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V Praze, dne 11.5.2010
P ČMKU
Jankovcova 53
170 00 Praha 7

Věc: Žádost o informace a vyjasnění pravidel pro přijímání nových chovatelských klubů

Vážení,
žádáme P ČMKU o vyjasnění situace panující ohledně normativů týkajících se přijímání nových
chovatelských klubů, zvláště pak klubů, které jsou již členy členského subjektu ČMKU.
Vzhledem k nepřehlednosti dosavadních přijatých rozhodnutí a vzhledem k tomu, že veškeré
dostupné informace týkající se přijímání nových chovatelských klubů jsou součástí zápisů z
jednání P ČMKU a neexistuje samostatný dokument, který by tuto problematiku objasňoval a kde
by byla dána jasná pravidla a požadavky, vztahující se pro podmínky přijímání nových členů do
ČMKU, žádáme tímto P ČMKU o vyjasnění této problematiky a zaslání platných požadavků
vztahujících se k uznání nového chovatelského kubu.

V zápisu ze zasedání P ČMKU dne 27.4.2010 je uvedeno následující, cituji:
„J. Kudrnáčová poukazuje na současný stav - Usnesení 25/05/08, kterým P ČMKU akceptuje
metodický pokyn z r.2006. P ČMKU jednomyslně souhlasí.“
Usnesení 25/05/08 zní, cituji:
V současné době P ČMKU bezvýhradně respektuje a uznává usnesení 10/06 ze dne 27. 11. 2003
a metodiku pro uznávání chovatelských klubů schválenou P ČMKU 19. 10. 2006.
Ze zápisu z jednání P ČMKU ze dne 19.10.2006 jednoznačně vyplývá, že na tomto jednání nebyla
žádná metodika pro uznávání chovatelských klubů P ČMKU schválena .
Je nutné podotknout, že dokument předložený a projednávaný na zasedání dne 19.10.2006 byl
pouze „Návrh ve věci možného přijímání nových klubů“ který předložila paní Kudrnáčová, Tento
návrh vzalo P ČMKU na vědomí. O tomto návrhu P ČMKU nehlasovalo a neodsouhlasilo ho jako
metodiku či metodický pokyn pro přijímání nových klubů..
Pokud se mýlíme a o tomto návrhu bylo hlasováno a byl schválen jako metodický pokyn, žádáme
P ČMKU o informaci, v jakém zápise P ČMKU je uveden výsledek tohoto hlasování.
•

Dále:

•

21.8.2008 P ČMKU iniciuje jednání s právníkem ohledně normativ ke vzniku nových klubů.

•

19.2.2009 paní Kudrnáčová předložila návrh nové směrnice. Do dokončení směrnice platí
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usnesení ze 6.1.2009: 72/01/09 Do vypracování směrnice o uznávání nových klubů budou
všechny případné žádosti klubů o uznání ČMKU řešeny individuálně.
•

12.3.2009 Na základě rozboru právního zástupce ČMKU P ČMKU konstatuje, že minimální
požadavky pro vznik nových klubů jsou dány Stanovami ČMKU. Současný stav je
postačující, úkol ukončen.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že podmínky pro přijímání nových klubů jsou popsány pouze ve
Stanovách ČMKU..
Ve stanovách ČMKU ale není nikde uvedeno, jak bude ČMKU postupovat v případech týkajících
se přijímání nových chovatelských klubů, které jsou již členy členského subjektu ČMKU, jak je
tomu v našem případě ( a i v případě jiných klubů) .
Proto žádáme P ČMKU o zaslaní platných normativů, které řeší přijímání nových chovatelských
klubů, které jsou již členy členského subjektu ČMKU včetně čísla usnesení, kterým je P ČMKU
schválilo, případně alespoň odkazu na zápis P ČMKU, kde je o schválení záznam.

Dále jsme chtěli požádat o objasnění, na základě jakého normativu a jakým způsobem bude P
ČMKU zajišťovat vyjádření KCHLS ke vzniku KASS a jaký má účel toto vyjádření.Ve stanovách
ČMKU žádný takový požadavek není a nerozumíme tomu, k čemu a proč je toto vyjádření
potřebné, k čemu slouží.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Marcela Brothánková
předsedkyně KASS
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